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Súťažný poriadok  
Východoslovenského pohára mládeže VsSTZ, 

2013/2014 
 

1. Spoločné ustanovenia 
 
Tento súťažný poriadok stanovuje pravidlá pre priebeh a jednotný systém súťaží.    
                  
1.1. Jednotlivci: 

 Východoslovenský  pohár  mládeže (ďalej len VSPM)   A a B kategórie         

 Majstrovstvá východného Slovenska 
1.2. Družstvá:  

 Na základe výsledkov turnajov VSPM  
 

Právo štartu v aktuálnom súťažnom ročníku  VSPM A alebo B kategórie je na základe 
včasne zaslaných a potvrdených prihlášok jednotlivých klubov.  
 
Turnaje VSPM A a B kategórie sa budú hrať jednotným hracím  systémom. 
 
Turnaje B kategórie v danom regióne  sa budú konať len pri minimálnej účasti 6 
družstiev na základe prihlášok a predložených súpisiek. 
 
1.3. Rozdelenie regiónov B kategórie VSPM 
 
      1.3.1. Podtatranský (ostáva bez zmeny) 

1.3.2. Spišsko – Gemerský ( ostáva bez zmeny) 
1.3.3. Šarišsko – Dukliansky ( podľa 4. ligy Šarišsko – Duklianska) 
1.3.4. Vihorlatsko – Zemplínsky  (nový zlúčený región) 

 
1.4. Vekové kategórie 
 

KATEGÓRIA / 
SEZÓNA 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Najmladšie 
žiactvo 

1.1.2003 a ml. 1.1.2004  ml. 1.1.2005  ml. 

Mladšie 
žiactvo 

2001-2002 a 
ml. 

2002-2003 a 
ml. 

2003-2004 a 
ml. 

Staršie 
žiactvo 

1999-2000 
a ml. 

2000-2001 
a ml. 

2001-2002 
a ml. 

Dorast 
1996-1998 

a ml. 
1997-1999 

a ml. 
1998-2000 

a ml. 
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Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení Súťažného poriadku SSTZ a tohto 
súťažného poriadku.  
 
Usporiadateľov a termíny turnajov VSPM určí komisia mládeže a schváli VV VsSTZ do 
15.8. príslušného kalendárneho roka na nasledujúcu sezónu, na základe písomných, 
resp. elektronických prihlášok klubov . 
 Kalendár súťaží VsSTZ bude vytvorený  až po zverejnení slovenského kalendára, a to 
najneskôr do 15 dní. 
 
 ŠTK zabezpečí uverejnenie rozpisu súťaží na webovej stránke zväzu  www.vsstz.sk  
     
1.5.  Loptičky  pre súťaž si určí usporiadateľ. Podmienkou je, že loptičky musia byť  
kvality *** akejkoľvek značky a musia byť schválené ITTF. 
 
1.6.  Počítadla musia byť pri všetkých stoloch   
 
1.7. Hracia miestnosť musí byť vykúrená min. na 15°C. Zatemnenie musí byť 
bezchybné, osvetlenie podľa predpisov. Kritéria hracích miestnosti a hracích 
podmienok schválených VsSTZ platia aj pre súťaže mládeže. 
   Usporiadateľ je povinný dodržať tento súťažný poriadok a predpísaný hrací systém. 
 
1.8.  Súpisky  
 
1.8.1. Súpisky klubov, ktoré sa zúčastnia VSPM  sú kluby  povinné zaslať na potvrdenie  
erikhajduk@gmail.com v termíne uvedenom  v úradnej správe mládeže, ktorá bude 
zverejnená na web stránke VsSTZ.   
    
1.8.2. Potvrdené súpisky budú odovzdané oproti podpisu zástupcovi klubu alebo  
     oddielu na 1.turnaji VSPM, alebo  zaslané doporučenou poštou na adresu klubov 
zodpovedného pracovníka klubu, uvedeného  v  adresári  klubov 
 
1.8.3. Vedúci družstiev na požiadanie hlavného rozhodcu sú povinní predložiť súpisky 
pred  začiatkom turnaja resp. stretnutia  
 
1.8.4. Súpisky musia obsahovať všetky potrebné náležitosti 

 meno a priezvisko hráča 

 dátum narodenia 

 rebríčkové postavenie – slovenské k 1.8. a krajské k 1.8. redukované 

 v hlavičke musí byť uvedené celý názov družstva, súťaž pre ktorú je súpiska  
platná a doba jej platnosti 

 na súpiske musí byť uvedený vedúci družstva s presnou adresou, tréner   

http://www.vsstz.sk/
mailto:erikhajduk@gmail.com
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klubu s presnou adresou a platnou licenciou, rozhodca klubu s presnou  
adresou, s presnou adresou a platnou licenciou  

 Ak nebude súpiska spĺňať náležitosti v zmysle súťažného poriadku,       nebude 
potvrdená riadiacim zväzom (ŠTK mládeže). Bez pečiatky a podpisu nie je 
súpiska platná 

 
J E D N O T L I V C I 

 
2.Východoslovenský  pohár  mládeže  (ďalej len VSPM) 

 
2.1. Turnaje 
 

 VSPM   jednotlivých vekových kategórií v súťažnom ročníku pozostáva zo štyroch 
samostatných turnajov pre každú vekovú  kategóriu  

 
2.1.1. Pri udeľovaní práva organizácie turnajov VSPM VV VsSTZ prihliada na pomerné 
regionálne a teritoriálne rozdelenie týchto turnajov v záujme čo najväčšej dostupnosti 
pre jednotlivé kluby VsSTZ, na podmienky a kvalitu organizácie turnajov. Pri výbere 
budú uprednostnené kluby pracujúce s mládežou. 
 
2.1.2. Turnaje VSPM sa rozdelia tak, aby sa vo všetkých vekových kategóriách mládeže  
sa odohrali najneskôr do 31.3.2013 
  
2.1.3. Termíny   jednotlivých turnajov príslušnej vekovej kategórie nesmú kolidovať 
s inými turnajmi v rámci SSTZ, ako aj pravidelnými  dlhodobými súťažami v 
rámci Slovenska, príslušnej kategórie. Výnimkou môže byť SPM najmladšie žiactvo a 
VSPM Dorast alebo SPM Dorast  a VSPM najmladšie žiactvo, môžu byť v prípade 
stiesnenosti kalendára v jednom termíne 
 
  
2.1.4. Všetky plánované turnaje VSPM budú uvedené v spravodaji ŠTK a športovom 
kalendári VsSTZ.  

 
   Termíny a usporiadatelia turnajov VSPM (príloha č.1)  
 
2.2. Právo štartu 
 
2.2.1. Turnaje VSPM sú prístupné iba registrovaným hráčom príslušnej vekovej 
kategórie s platným registračným preukazom, v pôsobnosti VsSTZ. 
 
2.2.2. Kluby a oddiely sú povinné dať vystaviť svojim hráčom a hráčkam registračný 
preukaz, ktorý je zdarma. Prihlášku na registráciu je klub povinný zaslať na Slovenský 
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stolnotenisový zväz. Bez platného registračného preukazu sa žiak alebo žiačka 
nemôže zúčastniť turnaja VSPM. 
2.3. Podmienka účasti 

 
2.3.1. Prezentácia a uhradenie vkladu za hráča organizátorovi turnaja VSPM pred 
začiatkom turnaja VSPM do termínu určeného organizátorom v propozíciách. 
Dodatočné zaradenie hráča po začiatku žrebovania nie je možné.  
 
2.3.2. Predloženie platného registračného preukazu hráča alebo hráčky na požiadanie 
hlavného rozhodcu. 
 
2.3.3. Hráči nižších vekových kategórií sa môžu zúčastniť ktorejkoľvek súťaže vyššej 
vekovej kategórie. 

 
 

2.4. Hracie podmienky 
 
2.4.1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 6 stolov pre zorganizovanie 
VSPM A kategórie dorastu, starších žiakov a mladších žiakov, min. 5 stolov pre A 
kategóriu najmladších žiakov. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 4 stoly  
pre zorganizovanie VSPM B kategórie starších žiakov 
 
2.4.2. Usporiadateľ turnaja VSPM je povinný zabezpečiť pre žrebovanie potrebné 
aktuálne rebríčky.  
 
2.4.3. Zmena hracieho systému nie je povolená. Usporiadateľ je povinný vymenovať 
riaditeľa súťaže, organizačného pracovníka a hlavného rozhodcu minimálne licencie 
„B“ a zástupcu hlavného rozhodcu (stačí licencie „C“).   Zároveň je povinný zabezpečiť 
zdravotnú službu. 
 
2.4.4. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počítačové spracovanie výsledkov podľa 
schváleného hracieho systému. Program na spracovanie výsledkov, vo schválenom 
hracom systéme, bude zverejnený na stránke www.vsstz.sk v sekcii súťaže - VSPM. 
 
2.4.5. Nezabezpečenie programu na spracovanie výsledkov sa trestá pokutou pre 
usporiadajúci klub vo výške vrátenie 50% zo štartovného na účet VsSTZ, ktoré bude 
použité na rozvoj mládeže  v regióne. Toto rozhodnutie má právo vydať DK VsSTZ, 
uznesením, voči  ktorému je možné odvolanie do 15 dní na VV VsSTZ, ktorého 
rozhodnutie  bude konečné.  
 
 
2.5. Prihlásenie 
 

http://www.vsstz.sk/


5 

 

2.5.1. Prihlasovanie na jednotlivé turnaje VSPM prebieha elektronicky e-mailom 
v zmysle propozícií organizátora, najneskôr do 19:00 hod. posledný deň pred 
turnajom. Usporiadateľ je povinný e-mailovú prihlášku potvrdiť. 
 
2.5.2. Hráči, ktorí nie sú prezentovaní v deň turnaja a nemajú uhradený vklad 
v termíne do 8:30 hod. nemajú právo štartu na turnaji VSPM. 
 
2.5.3. Tréneri družstiev alebo klubmi poverení vedúci, sú povinní informovať 
telefonicky usporiadajúci klub o prípadnom meškaní hráčov alebo hráčok a ich 
nemožnosti sa do 8:30 hod. dostaviť do hracej miestnosti na prezentáciu. Títo háči 
alebo hráčky budú hlavným rozhodcom vylosovaní a dodatočne sa odprezentujú 
a zaplatia vklady usporiadateľovi. Meškanie sa pripúšťa iba do skončenia zápasov v 
skupinách. 
 
Pripúšťajú sa iba tieto dôvody: 
 

a) meškanie vlaku alebo autobusu, písomné potvrdenie ŽSR alebo SAD 
b) kolízia na ceste, dopravná nehoda, či prípadná  nepredvídaná udalosť,  
     písomne potvrdené od PZ SR 
c) bez písomného potvrdenia príslušných orgánov, hlavný rozhodca nepripustí  
    hráča alebo hráčku do turnaja 
 
2.5.4. Hráč, ktorý bude prihlásený na turnaj a sa ho nezúčastní bezdôvodne, klubu 
ktorý reprezentuje bude uložená pokuta 15,-EUR 
 

 
2.6. Vklad 
 

Výška vkladu pre dvojhru v A kategórií je 3 EUR , v B kategórií je 2,0 EUR, pre 
prípadné štvorhry sa vklad nevyberá. 

 
  2.7. Žrebovanie a nasadenie 

 
2.7.1. Nasadenie na turnaji VSPM sa uskutoční na základe aktuálneho slovenského 
rebríčka. Krajský rebríček sa použije v prípade potreby nasadenia hráčov, ktorí nie 
sú v slovenskom rebríčku. 
 
2.7.2. Žrebovanie sa uskutoční o 8,30 hod. v deň turnaja za účasti hlavného 
rozhodcu a delegáta komisie mládeže VsSTZ. Delegáta na príslušný turnaj určí KM 
VsSTZ. Žrebovanie sa uskutoční v súlade so súťažným poriadkom SSTZ. Prizvaní 
môžu  byť vedúci klubov, ale nie hráči. 
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2.7.3. Usporiadateľ je povinný vyvesiť vyžrebovanie na viditeľnom mieste alebo na 
nástenke. 
 

2.8. Občerstvenie 
 
Usporiadateľ VSPM A kategórie je povinný zabezpečiť občerstvenie pre súťažiacich 
a to formou bufetu, povinný je teplý bufet  

 
 2.9. Nemožnosť usporiadania 

 
2.9.1. Ak usporiadateľ nie je schopný podľa vyššie uvedeného rozpisu usporiadať 
turnaj v plánovanom termíne, túto skutočnosť oznámi predsedovi VsSTZ a 
predsedovi KM VsSTZ najneskôr 14 dní vopred. Pri mimoriadnej udalosti najneskôr 
7 dní vopred. 

2.9.2. Turnaj príslušnej vekovej kategórie sa musí v plánovanom termíne uskutočniť 
v náhradnej miestnosti, ktorá bude organizačným pracovníkom všetkých klubov 
mládeže prostredníctvom komisie mládeže ihneď oznámená na webovej stránke 
zväzu, vydaním oficiálnej úradnej správy najneskôr 10 dní pred termínom, v prípade 
mimoriadnej udalosti najneskôr 5 dní pred termínom podujatia. Nový usporiadateľ 
vydá propozície, ktoré zverejní na internetovej stránke VsSTZ. 

 
 2.10.  Súťaž - technické ustanovenia 
 
 

VSPM   jednotlivých vekových kategórií v súťažnom ročníku 2013/14 pozostáva zo 

štyroch  samostatných turnajov pre každú vekovú  kategóriu  

 
2.10.1. Usporiadateľ je povinný vydávať propozície, najneskôr 14 dní pred 
uskutočnením turnaja VSPM Propozície usporiadateľ zašle podľa vzoru uvedenom 
na webovej stránke zväzu, na adresu erikhajduk@gmail.com  a tie budú následne 
zverejnené na stránke VsSTZ. Propozície musia byť v súlade s týmto súťažným 
poriadkom. 
 
2.10.2. Hrací systém pre dvojhry: 
 

 1. stupeň skupinový (4-5 členné skupiny) 

 2. stupeň KO (horný a dolný pavúk) 

 3. stupeň progresívny KO systém 1,-8. miesto a 9.-16. miesto 
 
 2.10.3. Nasadenie hráčov a hráčok do skupín a pavúka sa uskutoční podľa 
aktuálneho slovenského rebríčka. Ak nie je v tomto rebríčku dostatočný počet 
hráčov alebo   hráčok pre nasadenie, použije sa aktuálny krajský rebríček. 
 

mailto:erikhajduk@gmail.com
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2.10.4.  V skupine hrá každý s každým. Do druhého stupňa postupujú hráči z 1. a 2. 
miesta do horného pavúka, hráči na 3.,4.,5. mieste budú zaradení do dolného 
pavúka 
 
2.10.5. Hráči v  dolnom pavúku hrajú KO systémom   
 
2.10.6. Hráči v hornom pavúku hrajú  progresívnym KO systémom  1 – 8 a 9 – 16  
o konečné umiestnenie.  
 
2.10.7. Ak  bude účasť hráčov 8 alebo menšia, usporiadateľ je povinný rozvrhnúť 
súťaž tak, že ju hráči (ky) odohrajú systémom každý s každým. Povinnosť 
usporiadateľa je v takomto prípade vypísať aj štvorhru. 
 

   2.10.8.  Keď hráčov (ky) bude menej ako 16 a viac ako 8, vytvoria sa dve skupiny, 
kde hrá každý s každým, potom prví dvaja hráči (ky) postúpia do semifinále, kde sa 
stretnú systémom 1A-2B a 1B-2A, víťazi hrajú o 1.miesto, prehratí o 3.miesto  
Hráči(ky) umiestnené na 3. a 4.mieste sa stretnú sytémom 3A-4B, 4A-3B, víťazi sa 
stretnú o 5.miesto miesto, porazení o 7.miesto.  O poradí hráčov(ok) na 5.-7.mieste 
v skupinách, rozhodne počet bodov alebo pomer setov. Títo hráči (ky) sa umiestnia 
na 9.-15.mieste 
 
2.10.9.  Aby sa mohli klubom , oddielom započítať body do súťaže družstiev, 
turnaja sa musia zúčastniť min. dvaja hráči (ky). V prípade, že príde len jeden hráč 
(ka), do súťaže družstiev sa im zapíše 0 bodov. V tomto prípade sa body zarátajú 
len do   hodnotenia jednotlivcov. 
 
2.10.11.  Hrací systém pre prípadné štvorhry je v právomoci usporiadateľa, 
odporúča sa klasický pavúk 
 
2.10.12.   Č a s o v ý   rozpis: 
 

- od 7:30 do 8:30 hod. prezentácia, úhrada vkladov 
- 8:30 hod. žrebovanie 
- 9:00 hod. otvorenie turnaja 
- 9:10 hod. začiatok súťaže 
-  

2.10.13.  Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov ostatných 
hráčov.  
 
2.10.14. Hlavný rozhodca je oprávnený rozhodnúť o všetkých náležitostiach 
týkajúcich   
sa   turnaja VSPM na mieste v záujme zabezpečenia jeho plynulého priebehu 
v súlade  s predpismi a pravidlami SSTZ a VsSTZ a pravidlami ST. 
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2.10.15. Poradie súťaží je na voľbe usporiadateľa. 

 
2.10.16.  Prílohou tohto rozpisu je počítačový program pod názvom VSPM 
2013/2014, ktorý je usporiadateľ  povinný používať na spracovanie výsledkov 
turnaja ! 

 
 
 
2.11. Vyhodnotenie turnaja usporiadateľom 
 
2.11.1. Usporiadateľ je povinný najneskôr do 24 hodín po skončení turnaja výsledky 
turnaja odoslať emailom na adresu erikhajduk@gmail.com vo všetkých stupňoch ako 
vyhodnotenie VSPM jednotlivcov aj družstiev.  
2.11.2. Každý zúčastnený hráč musí mať vo výsledkoch uvedené poradie, bodovú 
hodnotu, klubovú príslušnosť a rok narodenia. Bodová hodnota bude  v systéme 
automaticky pridelená počítačovým programom  
2.11.3. Za zaslanie neúplných výsledkov sa usporiadateľovi vyrubí pokuta 10 Eur. 
Za neskoré doručenie kompletných výsledkov sa usporiadateľovi vyrubí pokuta 30 
Eur. 
 
2.12. Vyhodnotenie VSPM jednotlivcov  
 

2.12.1. Každý turnaj VSPM bude vyhodnotený podľa schváleného hracieho 
systému a každému hráčovi podľa jeho umiestnenia a dosiahnutých výsledkov 
bude priradená bodová hodnota.  
 
2.12.2. Tabuľka príslušného hracieho systému bude uvedená v prílohe č. 1 tohto 
súťažného poriadku a bude zverejnená na webovej stránke zväzu a v rozpise 
súťaží.    
 
2.12.3. Turnaj hraný týmto systémom sa bude vyhodnocovať tabuľkou bodových 
hodnôt uvedenou v prílohe súťažného poriadku 

 
2.12.4. Do konečného hodnotenia VSPM jednotlivcov sa započítajú tri najlepšie 
výsledky zo štyroch  zo všetkých turnajov VSPM v danej kategórií.  
 
2.12.5. VsSTZ vyhodnotí troch najlepších hráčov v každej vekovej kategórii VSPM  

a odmení ich diplomom a pohárom. Odovzdané budú na MK príslušnej kategórie.  
 
2.12.6. ŠTK  mládeže VsSTZ, po doručení výsledkov usporiadateľom turnaja VSPM  

mailto:erikhajduk@gmail.com
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do dvoch dní uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov aj družstiev príslušnej 
vekovej  kategórie, ktorý pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých na jednotlivých 
VSPM. 
 
2.12.7. Na konci sezóny sa poradie VSPM pre každú vekovú kategóriu bude 
vyhodnotené na základe príslušnej tabuľky bodových hodnôt. Toto poradie vydá 
ŠTK mládeže VsSTZ do troch dní od uverejnenia výsledkov posledného turnaja 
VSPM a predloží KM VsSTZ na schválenie.  

 
 
2.13. Odmeny 
 

Usporiadateľ je povinný odmeniť prvých troch hráčov a hráčky v súťažiach 
dvojhier A kategórie VSPM pohármi . Vo VSPM B kategórie diplomami 
a medailami. 

 
 

3. Majstrovstvá  VÝCHODNÉHO SLOVENSKA (M VS) 

   
3.1. Majstrovstvá Východoslovenského regiónu mládeže jednotlivcov sa   

        uskutočnia  v štyroch kategóriách: 
- najmladšie žiactvo 
- mladšie žiactvo 
- staršie žiactvo 
- dorast                        

 3.2.  Usporiadateľov M VS mládeže, určí komisia mládeže VsSTZ do 1. februára,  
počas prebiehajúcej sezóny, na základe podaných prihlášok.  

 
     3.3. M VS v jednotlivých kategóriách ma právo sa zúčastniť vždy 32 chlapcov          

a 24 dievčat podľa nominačného rebríčka, ktorý bude vydaný v danej kategórii  
najneskôr 14 dní pred M-VS (v prípade, že kalendár podujatí  bude   stiesnený,  tak 
najneskôr 7 dní pred M-VS) 

 
3.4. Majstri okresov, majú automatické právo účasti na M VS  príslušnej   
kategórie. Právo  účasti na majstrovstvách okresov majú všetci hráči (ky) zaradení 
v krajských a slovenských rebríčkoch. Predsedovia jednotlivých okresov, resp. 
oblastí sú povinní nahlásiť  svojich majstrov najneskôr 14 dní pred MK príslušnej 
kategórie, a to týmto  spôsobom: 
 

 mailom na adresu erikhajduk@gmail.com 

 na webovej stránke zväzu www.vsstz.sk  
 

mailto:erikhajduk@gmail.com
http://www.vsstz.sk/
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         v záložke jednotlivých   okresných   zväzov s uvedením úplného poradia v dvojhrách  
    v jednotlivých vekových   kategóriách. Títo nahlásení majstri okresov, resp.               

oblastí nahradia najnižšie  postavených hráčov (ky) v rebríčku.  
 
    3.5.  Kluby sú povinné prihlásiť svojich hráčov a hráčky k účasti na M-VS, 
          v zmysle propozícií, ktoré k M--VS schváli VV VsSTZ na návrh KM. 
 3.6.  Systém majstrovstiev východného Slovenska 
 
  a) dvojhra chlapcov  
              v prípade, že sa M-VS zúčastní plný počet 32 chlapcov, budú účastníci  
              M-VS v 1.stupni rozdelení do 8 skupín po 4 účastníkov. V prípade, že  
              ich   bude menej budú rozdelení do 4-členných, resp. 3-členných skupín  
              podľa  počtu účastníkov. V 2.stupni sa hrá KO systémom 
   b) dvojhra dievčatá 
              v prípade, že sa M-VS zúčastní plný počet 24 dievčat, budú účastníčky  
              M-VS v 1.stupni do 8 skupín po 3 účastníčkach. V prípade, že ich bude  
              menej budú rozdelené do 4-členných, resp. 3-členných skupín podľa  
             počtu  účastníčok. 2-členné skupiny sa zakazujú! V 2.stupni sa hrá KO  
              systémom 
    c) štvorhry, zmiešaná štvorhra 
              dvojice do štvorhier nahlásia jednotliví vedúci klubov počas M-VS,  
              hlavnému rozhodcovi, a to v ním určenom čase počas M-VS. Nasadenie  
              dvojíc vo  štvorhrách sa určí podľa poradia v slovenskom, resp.   vs 
             nominačnom   rebríčku konkrétnej kategórie –  o nasadení rozhoduje         
             bodová hodnota v  rebríčku. Hrá sa KO systémom. 
 
      3.7. Usporiadateľ M-VS je povinný zabezpečiť program na spracovanie  
          výsledkov  M-VS, ktorý bude k dispozícii pred začiatkom sezóny v progra- 
          me   Office Excel  2007 na webovej stránke zväzu. 
 
      3.8. Usporiadateľ M-VS je povinný zaslať výsledky M-VS vo všetkých  
          disciplínach  do 24 hodín. Výsledková listina musí obsahovať meno   
             a priezvisko hráča   alebo hráčky, klub, rok narodenia a usporiadateľ je  
          povinný zaslať výsledky   mailom na adresu erikhajduk@gmail.com  
 
      3.9.. Ak si usporiadateľ nesplní povinnosti a nezašle kompletné výsledky vo  
          všetkých kategóriách do 24 hodín, bude mu udelená pokuta vo výške 30 Eur.   
 
 
              
 
 

mailto:erikhajduk@gmail.com
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4. Vyhodnotenie   družstiev  z  VSPM  A a B kategórie 

 
4.1. Vyhodnotenie 

 
4.1.1. Súťaž družstiev sa vyhodnotí na základe súčtu bodov dosiahnutých troma 
najlepšie umiestnenými hráčmi jedného klubu na jednotlivých turnajoch VSPM 
príslušnej vekovej kategórie, okrem kategórie mladších žiačok, kde sa súťaž 
družstiev vyhodnotí na základe súčtu bodov dosiahnutých dvoma najlepšie 
umiestnenými hráčkami. Klubom, ktoré budú mať v poradí umiestnenia iba dvoch 
hráčov, bude pridelená nulová hodnota za tretieho hráča.  
 
4.1.2. Podmienkou klasifikácie v súťaži družstiev, je účasť na turnaji VSPM 
príslušnej vekovej kategórie minimálne dvoch hráčov z jedného klubu.  
 
4.1.3. ŠTK  mládeže VsSTZ, po doručení výsledkov usporiadateľom turnaja VSPM 
do troch dní uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov aj družstiev príslušnej 
vekovej  kategórie, ktorý pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých  na jednotlivých 
VSPM. 
 
4.1.4. Konečné poradie súťaže družstiev po základnej časti vyhodnotí ŠTK mládeže 
VsSTZ do troch dní od doručenia výsledkov posledného turnaja VSPM od 
usporiadateľa turnaja. 
 
4.1.5. Pre určenie poradia budú jednotlivým klubom v každej vekovej kategórii  

sčítavané všetky dosiahnuté výsledky. Na základe súčtu bodov jednotlivých hráčov 
v klube, oddiele sa uskutoční záverečný turnaj štyroch najlepších družstiev 
A kategórie o majstra vsl. kraja s výnimkou najmladšieho žiactva. Prvé dve družstvá 
v kategórií mladšieho a staršieho žiactva postupujú na majstrovstvá Slovenska 
družstiev.  

 
4.1.6. V kategórií B VSPM staršieho žiactva sa na základe súčtu bodov jednotlivých 
hráčov v klube, oddiele  uskutoční záverečný turnaj štyroch najlepších  družstiev 
o majstra regiónu.  

 
4.1.7. Záverečný turnaj o víťaza VSPM B kategórie sa uskutoční za účasti víťazov 
jednotlivých regiónov. 

 

4.2. Poplatky 

 
Za  klub, ktorý nesplnil podmienku  nahlásenia družstva mládeže do súťaže    sa 
považuje ten klub, ktorý  nebude vyhodnotený v súťaži družstiev minimálne na 
troch turnajoch  VSPM v príslušnej vekovej kategórii pri účasti najmenej dvoch 
hráčov. Takýto klub je povinný uhradiť poplatok za nenastúpenie 
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mládežníckeho družstva do súťaže v zmysle platnej vnútornej hospodárskej 
smernice VsSTZ v stanovenom termíne VV VsSTZ.   

 
 
 
4.3.  Majstrovstvá východného Slovenska mládeže  družstiev 

     
          

Po ukončení základnej časti VSPM A kategórie nasleduje súťaž družstiev o Majstra 
východného Slovenska družstiev v kategóriách dorastencov a dorasteniek, starších  
žiakov a starších žiačok,  mladších žiakov a mladších žiačok. 

 
4.4. Systém súťaže 

 
 4.4.1.   Zo základnej časti súťaže družstvá získavajú bonifikáciu za umiestnenie 3,2,1, 
a 0 bodov. 

 
4.4.2.  Turnaj sa hrá spôsobom trojčlenných družstiev každý s každým, kde za  
           víťazstvo sú družstvu pridelené 4 body, za remízu 2 body, za prehru 1  
           bod   a za   nenastúpenie,  alebo kontumáciu 0 bodov.    
                               
4.4.3.  Poradie zápasov je určené poradím družstiev po základnej časti 
 

1. kolo     1 – 4,  2 – 3 
     2. kolo     3 – 4,  1 – 2 
     3. kolo     2 – 4,  3 – 1 

 
 4.4.4. Jednotlivé stretnutia sa odohrajú do 6., resp. 7 víťazného bodu tak aby každý 
hráč (ka) odohral najmenej 2 zápasy, t.z., že stretnutie môže skončiť výsledkom 7:0, 
6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5.   
           
                        1. kolo     štvorhra 
                        2. kolo    A– X             3. kolo   B – X         4. kolo   B – Z 
                                        B – Y                           A – Z                        C – X 
                                        C – Z                           C – Y                        A – Y 

 
4.4.5. V priebehu stretnutia má každé družstvo právo vykonať jedno striedanie  
kedykoľvek  pred začatím zápasu, po odohratí 1.kola dvojhier 
 
4.4.6. Na stretnutie môže nastúpiť iba družstvo pozostávajúce z minimálne  
dvoch  hráčov. 

     4.4.7. Turnaj mladších žiačok sa bude hrať v dvojčlenných družstvách. Družstvo  
     môžu tvoriť iba 2 hráčky. 1 hráčka nemôže vytvoriť družstvo !!!  
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     Hrá sa  systémom: 
1. kolo X – A 
2. kolo Y – B 

3. kolo štvorhra 
4 .kolo X – B 
5. kolo Y – A 

 
4.4.8. O konečnom poradí rozhoduje súčet dosiahnutých bodov, vzájomný zápas,  
skóre  zápasov, skóre setov, skóre loptičiek 
 
4.4.9. Právo usporiadať turnaj o Majstra východného Slovenska družstiev           
v príslušnej  vekovej kategórii má vždy klub umiestnený najvyššie v súčte  bodov 
v súťaži družstiev. V prípade odmietnutia organizácie, sa postupuje podľa poradia.  
   
4.4.10.  Vyhodnotenie súťaže družstiev v pôsobnosti VsSTZ vykoná ŠTK  mládeže  
 VsSTZ do 3 dní od odohratia turnaja o Majstra východného Slovenska družstiev 
príslušnej vekovej kategórie, ktoré je záväzné pre všetky  postupové  súťaže 
organizované SSTZ. Usporiadajúci klub je povinný zápisy zo stretnutí MK družstiev 
doručiť mailom na adresu erikhajduk@gmail.com čo najskôr, ešte v deň odohratia 
turnaja. 
 
 
4.4.11.  Žiacke družstvá  umiestnené na 1. a 2.mieste  vo svojej kategórii majú         
právo  štartu  na M-SR družstiev,  víťazné družstvo u dorasteniek a dorastencov má  
právo štartu v kvalifikácii do extraligy. 
 
4.4.11.  VsSTZ odmení prvé tri družstvá v každej vekovej kategórii pohárom  
a diplomom. 
 
4.5.  R e b r í č k y  mládeže 
 
4.5.1.  Krajské rebríčky mládeže podľa jednotlivých kategórií budú naďalej pozostávať  
z podujatí SPM, VSPM, M-VS, M SR podľa pravidiel pre tvorbu krajských rebríčkov 
a budú vydávané 4 krát počas sezóny:  aktuálny k 1.10., priebežný k 1.1.,  nominačný 
pred MK príslušnej kategórie, koncosezónny  k 1.7. , redukovaný k 1.8.  
 
4.5.2.  Všetci hráči (ky) A a B kategórie VSPM budú zaradení do krajského 

rebríčka Krajské rebríčky mládeže sa budú prispôsobené systému súťaží a platnému 
súťažnému poriadku v danom súťažnom ročníku. Hráči(ky) s 1 odohratým       
podujatím za posledných 365 dní, ktorejkoľvek kategórie, budú v práve vydanom 
rebríčku figurovať v databáze NEZARADENÍ. 
 
 

mailto:erikhajduk@gmail.com
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4.6. Záverečné ustanovenia 
 
4.6.1. Tento súťažný poriadok je platný a účinný dňom schválenia VV VsSTZ až do jeho 
odvolania VV VsSTZ.  
4.6.2. Zmeny tohto súťažného poriadku môže vykonať len VV VsSTZ na návrh KM 
VsSTZ. 
4.6.3. Záväzný výklad tohto súťažného poriadku vykonáva len VV VsSTZ.  
4.6.4. Postup neupravený týmto súťažným poriadkom sa riadi platnými predpismi 
SSTZ a VsSTZ. Akékoľvek spory vyplývajúce z ustanovení tohto súťažného poriadku sa 
riadia Stanovami SSTZ, VsSTZ a Disciplinárnym poriadkom SSTZ.  
 
 
František Solár                                                                            Košice 01.08.2013 
predseda                                                                              
komisia mládeže VsSTZ           
 
RNDr. Marta Brúderová     
predseda VsSTZ                           
 
 


